ﭘﺮوژه ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺧﻮدران ﮔﻮﮔﻞ در ﻗﺎﻟﺐ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ
ﺟﺪﯾﺪ  Waymoاداﻣﻪ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺣﻤﯿﺪ ﻣﻘﺪﺳﯽ | ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ۲۴ ،آذر ۱۳۹۵
اﻣﺮوز ،ﮔﻮﮔﻞ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﭘﺮوژه ﺷﺶ ﺳﺎﻟﻪ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﺧﻮدراﻧﺶ را در ﻗﺎﻟﺐ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎری ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ و
ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان وﯾﻤﻮ ) (Waymoو ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی »روﺷﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ در ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ«
اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ ،و »ﺟﺎن ﮐﺮﻓﺴﯿﮏ« ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺟﺪﯾﺪ اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺷﺎﯾﻌﺎت دﯾﺮوز ﺣﺎﮐﯽ از آن ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﮔﻞ ﻗﺼﺪ دارد ﺳﺎﺧﺖ ﺧﻮدروی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺪون ﻓﺮﻣﺎن و ﭘﺪال
را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارد و ﺑﯿﺸﺘﺮ روی ﻓﻨﺎوری ﺧﻮدران ﻗﺎﺑﻞ ﻧﺼﺐ در وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ دﯾﮕﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﮐﺮﻓﺴﯿﮏ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺎورد و ﺻﺮﻓﺎً ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﻤﻮد ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺟﺪﯾﺪ ،ﺑﻪ

ﮐﺎﻣﻼ ﺧﻮدﮐﺎر را اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داد .او ﮔﻔﺖ:
ﺻﻮرت ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺮوژه وﺳﯿﻠﻪ ﻧﻘﻠﯿﻪ
ً

ﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوری ﺧﻮدروی ﺑﺪون راﻧﻨﺪه ﺳﻄﺢ ﭼﻬﺎر و ﺳﻄﺢ ﭘﻨﺞ اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﯿﻢ.
ﮐﺮﻓﺴﯿﮏ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻮرد ﮔﺰارش ﺑﻠﻮﻣﺒﺮگ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ آﻏﺎز ﭘﺮوژه اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاری ﺳﻔﺮ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻓﯿﺎت
ﮐﺮاﯾﺴﻠﺮ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﯿﻨﯽ َون ﻫﺎی ﭘﺴﯿﻔﯿﮑﺎی ﺧﻮدروﺳﺎز اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺎوﮔﺎن ﺗﺎﮐﺴﯽ ﻫﺎی
ﺧﻮدران ،اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ اراﺋﻪ ﻧﮑﺮد .ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ ﮔﻮﮔﻞ و  FCAاواﯾﻞ ﺳﺎل ﺟﺎری ﻣﯿﻼدی
ﻫﻤﮑﺎری رﺳﻤﯽ ﺧﻮد را اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ.

اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ وﯾﻤﻮ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﭘﺴﯿﻔﯿﮑﺎی ﺧﻮدران ﻫﻨﻮز در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻗﺮار دارد ،اﻣﺎ اﻣﯿﺪوار
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ زودی ﺗﺴﺖ ﺟﺎده ای آن را آﻏﺎز ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ،ﻫﻨﻮز زود اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﯿﻢ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اش ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﻧﺎوﮔﺎن
ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﺪون راﻧﻨﺪه ﻓﺎﻗﺪ ﭘﺪال و ﻓﺮﻣﺎن را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺳﺎﺧﺘﻪ .اﻟﺒﺘﻪ ﮐﺮﻓﺴﯿﮏ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ اﻇﻬﺎر
داﺷﺖ:

ﮐﻤﯽ ﺳﺮدرﮔﻤﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ وﺟﻮد دارد ،اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﻣﺎ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺧﻮدروﺳﺎز ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ .در واﻗﻊ ﻣﺎ
ﻗﺼﺪ ﻧﺪارﯾﻢ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎی ﺑﻬﺘﺮی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﯿﻢ ،ﻫﺪف ﻣﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ راﻧﻨﺪه ﻫﺎﯾﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
ﻗﺒﻼ در ﻣﺎه اﮐﺘﺒﺮ ﺳﺎل  2015ﯾﮑﯽ از اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻫﺎی
ﮐﺮﻓﺴﯿﮏ اذﻋﺎن ﮐﺮد
ً
ً

ﮔﻮﮔﻞ ﮐﻪ ﭘﺪال و ﻓﺮﻣﺎن ﻧﺪارﻧﺪ ،در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﺎی ﺷﻬﺮ اوﺳﺘﯿﻦ اﯾﺎﻟﺖ ﺗﮕﺰاس ﺑﻪ ﮔﺸﺖ و ﮔﺬار ﭘﺮداﺧﺘﻪ
و »اﺳﺘﯿﻮ ﻣﺎﻫﺎن« ﯾﮑﯽ از ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻧﺎﺑﯿﻨﺎی اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ،ﻣﺴﺎﻓﺮ اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

